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“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico
que encantou além das terras do jequitibá”

MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 007/2018

REQUEIRO à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário,
com fundamento no Artigo 249 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
MOÇÃO DE REPÚDIO à proposta do Governo Federal para a Reforma do
Ensino Médio e também mudanças no Ensino Fundamental, não sendo
mais obrigatórias matérias como Sociologia, Filosofia, História, Geografia,
Artes, entre outras.
Diante deste cenário, reproduzimos mensagem dos alunos do 1º Colegial
B da E.E. Profª Ignez Giaretta Sguerra de Santa Rita do Passa Quatro.
Requeiro à Mesa que seja encaminhada esta Moção de Repúdio à todas as
Câmaras da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, bem como ao
Ministério da Educação.
A PROPOSTA DO GOVERNO PARA A REFORMA DO ENSINO MÉDIO
A escola de hoje é o caminho para a realização dos nossos sonhos?
Se não, qual escola seria?
A escola que queremos? Como se para vocês realmente importasse, nossa
resposta é não!
Não é a escola dos nossos sonhos, e tão longe é essa reforma absurda!
Por conta da terrível injustiça e dificuldade ao encontrar um ensino
público decente, vocês se viram pressionados perante essa maldita
realidade, e agora fingem se importar com a nossa opinião.

“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico
que encantou além das terras do jequitibá”

Diríamos para os senhores que somos como espinhos de uma roseira,
incomodamos, mas um simples corte e conseguem acabar com o perigo.
A escola que queremos é aquela que vivenciamos e aprendemos não só
Português e Matemática, ou seja, apenas o que um Congresso Nacional
que passa dias em reuniões e não convivem conosco, crê ser relevante.
Um lugar onde a Sociologia, a Filosofia, a História e a Geografia nos ajude
a compreender e descobrir o mundo, sabemos que esse ensino o governo
pode, mas não quer dar!
E nossos professores? Passam anos estudando e se preparando para
chegar perante as salas de aula, ensinar o que aprenderam, se esforçam,
preparam as aulas, dão o seu melhor e são desvalorizados, enquanto
querem nos dar a garantia de um futuro melhor.
O que sabemos é uma gota do oceano, precisamos aprender hoje para
ensinar amanhã. Estão nos privando do conhecimento, vocês sabem o que
é certo e o que é errado, porém preferem jovens acríticos para uma fácil
manipulação.
Somos conscientes de que enquanto houver um único ser lutando por
uma causa, ela não estará perdida.
Maria Elvira Puppo, Leticia Germano, Marcos Vinicius de Paula, Taynara H.
dos Santos, Jonadaby H. Terrarezi dos Santos, Bianca G.O. Andrade, Joaão
Pedro de Araújo, Sandra Gouvea M. Pereira, Vinicius Corrêa Silva,
Dominicci Alves Giovanini, Camila Bariotto, Mirtes Maria Andreghetto,
João Vitor Ferreira Leite, Livia Maria Ferreira, Lucas Gabriel Ferreira Leite,
Gabriel Marcolino, Cristiane D.B. – 1º B
Abaixo, poesia da aluna Leticia Germano, sobre o tema:

“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico
que encantou além das terras do jequitibá”

ESCOLA
Escola, lugar de aprender, socializar, crescer;
Não nos tire o maior tesouro de infância,
Não nos tire o poder de conhecer,
Não nos tire os instrumentos do saber;

Que privatização sem sentido é essa?
Onde a liberdade do saber se esconde?
Cadê a oportunidade?
E a importância de aprender matérias
Diversas de todas as áreas de conhecimento?

Mudança é o que precisamos!
Mudança para fazer o conhecimento fluir!
Mudança para nos fazer tentar e conseguir!

Essa reforma não ajuda em nada,
Privatiza, aliena e censura!
Vamos lutar pelo melhor!
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Garantir nossos direitos!
Achar para a humanidade a cura!

Desistir não é uma opção,
Sei que somos capazes!
Capazes de melhorar a educação!
Leticia Germano.

Sala das Sessões Prof. José Gonso, 13 de agosto de 2018.

Vereador MARCELO SIMÃO

